
Adatkezelési Tájékoztató 
a Zala Megyei Szent Rafael Kórházban végzett 

SARS-CoV-2 specifikus antitest kimutatására irányuló szerológiai vizsgálathoz és az 
ahhoz szükséges mintavételhez, valamint szakrendelések elektronikus előjegyzéséhez 

 
1. Adatkezelő adatai 

 
Adatkezelő megnevezése: Zala Megyei Szent Rafael Kórház 
Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi M. u. 1.  
Törzskönyvi azonosító: 432744 
Képviselő: Dr. med. habil. Gasztonyi Beáta Ph.D. főigazgató 
Telefon: + 36 92 507 500 
Email: zmkorhaz@zmkorhaz.hu 
Honlap: www.zmkorhaz.hu 
 

2. Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége 
 
Dr. Kecskés Gábor (tel.:  + 36 507 500/1113;  e-mail: kecskesg.foig@zmkorhaz.hu ) 
távollét esetén: dr. Bencsik Dóra Eszter (tel.: +36 92 507 500/1570, e-mail: 
jogiiroda@zmkorhaz.hu) 
 

3. Adatkezelés célja és jogalapja 
 

Személyes adat Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja 
név érintett beazonosításához, a 

betegdokumentáció 
elkészítéséhez szükséges 

-GDPR 6. cikk (1) bekezdés 
a) pontja szerint, az 
adatkezelés az érintett 
hozzájárulásán alapul 
-GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) 
pont szerint az érintett 
kifejezett hozzájárulását adja 
az (1) bekezdésben említett 
személyes adatok egy vagy 
több konkrét célból történő 
kezeléséhez  
-GDPR 9. cikk (2) bekezdés h) 
pontja szerint az adatkezelés 
megelőző egészségügyi 
célokból, orvosi diagnózis 
felállítása, egészségügyi vagy 
szociális ellátás vagy kezelés 
nyújtása, illetve egészségügyi 
vagy szociális rendszerek és 
szolgáltatások irányítása 
érdekében szükséges 
-GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) 
pontja szerint, az adatkezelés 
az adatkezelőre vonatkozó jogi 
kötelezettség teljesítéséhez 
szükséges 
 

TAJ szám az érintett beazonosításához, 
betegfelvételhez, 
betegdokumentáció 
elkészítéséhez, EESZT-be való 
rögzítéséhez szükséges 

születési idő  betegdokumentáció 
elkészítéséhez, EESZT-be való 
rögzítéséhez és az érintett 
beazonosításához szükséges 

lakcím az érintettel való 
kapcsolattartáshoz és szükség 
estén a betegdokumentáció   

számlázási név számla kiállításához szükséges   
számlázási cím  számla kiállításához szükséges   
adószám  számla kiállításához szükséges   



4. A kezelt személyes adatok forrása, és azon adatok köre, amelyeket nem az 
érintett bocsátott a Kórház rendelkezésére 

 
A Kórház az e tájékoztatóval érintett feladatának ellátása során alapvetően az érintettől 
származó, általa a Kórház rendelkezésére bocsátott adatokat kezeli.  
 

5. A személyes adatok tárolásának ideje 
 

A jelen tájékoztató alapját képző ügyek tekintetében az iratokat az egészségügyi és a hozzájuk 
kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 
valamint a Kórház hatályos Iratkezelési Szabályzata előírásainak megfelelően iktatja, őrzi és 
selejtezi. 
 

6.  Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai 
 

6.1. Határidő:  
 
A Kórház az érintett jogai gyakorlására irányuló kérelmét az annak beérkezésétől számított 
legfeljebb egy hónapon belül teljesíti. A kérelem beérkezésének napja a határidőbe nem számít 
bele. 
A Kórház szükség esetén, figyelembe véve a kérelem bonyolultságát és a Kórház beérkezett 
kérelmek számát, ezt a határidőt további két hónappal meghosszabbíthatja. A határidő 
meghosszabbításáról a Kórház a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől 
számított egyhónapon belül tájékoztatja az érintettet. 
 
6.2. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai: 
 

a) A hozzáféréshez való jog:  
Az érintett jogosult arra, hogy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül a Kórháztól 
tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e , 
és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy Kórház  

o milyen személyes adatait; 
o milyen jogalapon; 
o milyen adatkezelési cél miatt; 
o mennyi ideig 

kezeli; ezen túlmenően pedig a Kórház kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely 
személyes adataihoz 
biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait. 
A Kórház az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett erre irányuló 
kérésére az első alkalommal díjmentesen bocsátja a rendelkezésére. Ezt követően pedig az 
adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. 
Az adatbiztonsági követelmények teljesülése, valamint az érintett jogainak védelme érdekében 
a Kórház köteles meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy 
személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő 
betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött. 
 

b) A helyesbítéshez való jog:  



Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy a Kórház  
módosítsa, vagy kiegészítse valamely személyes adatát. Amennyiben az érintett hitelt 
érdemlően igazolni tudja a helyesbített adat pontosságát, a Kórház a kérést legfeljebb egy 
hónapon belül teljesíti, és erről az általa megadott elérhetőségen értesíti az érintett személyt.  
 

c) A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog: 
Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti személyes 
adatainak korlátozását ha 

o vitatja a személyes adatai pontosságát. Ebben az esetben a Kórház azon időtartamra 
korlátozza az adatkezelést, amíg ellenőrzi a személyes adatok pontosságát. 

o az adatkezelés jogellenes, viszont az érintett az adatok törlését nem kéri, vagy ellenzi. 
o az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de 

az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 
védelméhez. 

o az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai 

  elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben). 
 

d) A tiltakozáshoz való jog:  
Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül saját helyzetével 
kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint a Kórház 
a személyes adatát a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem 
megfelelően kezelné. Ebben az esetben a Kórháznak kell igazolnia, hogy a személyes adat 
kezelését olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az 
érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények 
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 
 

e) A törléshez való jog: 
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a 
rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó 
személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha: 

o a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték 
vagy más módon kezelték 

o az érintett az adatok kezelésére vonatkozó hozzájárulását visszavonja 
o a személyes adatokat jogellenesen kezelik 
o a személyes adatokat az adatkezelőre vonatkozó jogszabályi előírás okán törölni kell 
o az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az 

adatkezelésre vonatkozóan.  
 
 

7. Jogorvoslathoz való jog 
 

Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy a Kórház a személyes adatainak kezelése során megsértette a 
hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor: 

o felkeresheti a Kórház 2. pontban meghatározott adatvédelmi tisztviselőjét a helyzet 
tisztázása végett 



o panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 
Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; e-mail: 
ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu) 

o lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben 
soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó 
lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve a Kórház székhelye szerint 
illetékes Törvényszéknél nyújtja-e be keresetét. 


